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Vergadering
Maandag 6 mei - 20u00

KVSOO Nieuws

Referee Channel

Pauze

Woordje van de voorzitter

KVSOO Academy

Welkom om 19u45

Mededelingen Bureau Arbitrage
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Tel: 058/23 43 67 
Gsm: 0475/85 08 09 
Vaartdijk-Noord 64 
8433 Middelkerke
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WOORDJE V/D VOORZITTER
Beste vrienden,

de zon schijnt, de vogeltjes fluiten steeds luider en 
ook de terrasjes raken alsmaar voller. De lente viert 
hoogtij, voelt soms zelfs al wat zomers aan en ook 
de competities op het hoogste niveau naderen hun 
ontknoping. Het einde van het huidige seizoen is 
nu wel écht in zicht.

Ook voor de KVSOO breekt straks een periode van 
rust aan. Op 6 mei is er onze laatste ledenvergadering 
waarbij we traditioneel het seizoen wat afronden.

Dit jaar pakken we echter ook 
nog uit met iets nieuw. We 
presenteren er namelijk onze 
KVSOO Academy 1.0. 

Hier en daar hoor ik-terecht- 
nieuwsgierige geluiden. 
Benieuwd naar ons verhaal? 
Kom dan zeker een kijkje 
nemen in onze favoriete Bistro. 
We verwelkomen u graag op 
maandag 6 mei om 20u voor 
de presentatie en de uitleg. 

Na onze laatste vergadering is het seizoen nog niet 
helemaal voorbij. Er volgt nog de finaledag op 11 
mei, waar we opnieuw een gooi zullen doe naar de 
hoogste roem onder voetballende refs en verder 
hoop ik met onze daguitstap het seizoen op 18 mei 
met jullie op een leuke manier af te sluiten.

Op het moment van dit schrijven zijn de respons 
en de inschrijvingen echter onvoldoende om onze 
organisatie te laten doorgaan. Ik zou toch erg 
ontgoocheld zijn, mochten we onze daguitstap 
moeten annuleren. Laat ons hopen dat het niet 
zover komt/gekomen is.

Rust in arbitrage-land is echter 
relatief. Andermaal waren de voorbije weken opnieuw 
een besproken periode voor het Belgische voetbal.

Dit keer zaaiden de nieuwe richtlijnen omtrent de 
handsbal heel wat verwarring. Spelers, trainers, 
supporters en ook de pers raakten het noorden 
helemaal kwijt. En het moet gezegd, ook de refs 
zelf werden even op het verkeerde spoor gezet. 
Met de nodige duidelijkheid hoop ik dat de focus 
voor de beslissende weken weer helemaal naar het 
voetbal kan gaan.

Sta me trouwens toe te zeggen 
dat het niveau van de arbitrage 
tijdens de play-offs minstens 
evenredig is met het niveau 
van de meeste wedstrijden. 
Ook de VAR maakt-volgens 
mij- een goede beurt. 

Toch voel ik aan alles en 
iedereen dat er uitgekeken 
wordt naar een periode van 
rust.

Ook zelf heb ik dat gevoel. Het belooft immers nog 
druk genoeg te worden met de PAV en het seizoen 
is erg lang geweest.

Ik wens jullie allen een deugddoende rustperiode 
toe en maak graag afspraak voor onze volgende 
ledenvergadering. Tot dan!

Sportieve groeten

BART ZEEBROEK 
VOORZITTER KVSOO

“Dit jaar pakken we 
echter ook nog uit 
met iets nieuw. We 
presenteren namelijk 
onze KVSOO Academy 
1.0”
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Waar een wil is...
Is inderdaad: een weg...  

En of!  

Ook jouw aanwezigheid werd in het voorbije seizoen 
bemerkt  door zowel bestuur als anderen.

Dit inderdaad qua bijwonen van stipte trainingen en 
ook amicale (soms verplichte!) vergaderingen nog aan 
toe. Zelfs een interne quiz werd eraan toegevoegd 
qua visibiliteit, en straks wordt de terechte winnaar 
bekend... binnen jullie eigen ‘contest-KVSOO’ op 
volgende vergadering van mei. 

Net zoals jullie ben ik benieuwd naar de score van de 
neutrale jury...! Kom dus naar die laatste vergader-
ing van jullie vriendenkring. Waarop ludiek wel ook 
Samson mogelijks aanwezig is, en wie weet ook... 

Om maar eens temeer te stellen: een vriendenkring 
(een hechte groep) staat steeds garant voor een 
duidelijke boodschap: eerlijk met mekaar omgaan 
onder andere, de zorg voor startende ref-cursussen, 
verzorgen van de voorbereiding voor de ledenver-
gadering, ‘spotten’ van talenten, en vooral ook een 
hechte groep smedend, met advies en duidelijke 
beelden tijdens de vergaderingen.

Een vriendenkring vormt een stevige basis om je 
goed in je vel te voelen; laat dit vooral duidelijk zijn!

In recente vergadering van april, had ik het over een 
centraal geplaatste toren in Parijs op stalen pijlers; 

die staat er nog steeds... en terecht! 
Moeilijk neer te halen. Metaal is immers sterker 
als hout. Niets liet toen vermoeden dat op dat mo-
ment de Notre-Dame zou ten onder gaan.  Zoals 
jullie ook toen begrepen hebben, heeft iedere ver-
dieping zijn nut om die hoge kroon recht te houden. 
Met andere woorden – vertaald in arbitragetaal:  
iedere  schakel is belangrijk binnen de ketting van een 
vriendenkring en leidt vroeg of iets later tot de top. 

‘Mei’ is mij vooral de maand waarin refs en assis-
tenten (de stevige basis indachtig) hun ranking zullen 
vernomen hebben, of nog dienen te vernemen...

Laat het voor sommigen een bestendiging zijn, of 
voor anderen een stap hogerop: ieder van jullie 
verdient lof! Respect en inzet staan garant voor 
bestendiging en ‘mikken’ op hogerop!

KVSOO: Bestuur en Leden, actieve scheidsrechters 
en assistenten: 

JULLIE VORMEN SAMEN EEN VOORBEELD! 

En: heb verder oog voor bewezen inzet vanwege 
de basis!

RONY CALLEWAERT 
REFEREE OBSERVER  
WEST-VLAANDEREN

RONY’S CORNER
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COLUMN 1926
Het is gedaan!
Met bijzondere kracht en veel plezier heb ik steeds mijn bijdrage geleverd voor mijn 
Kustreferee. Ik had ideeën en ik durfde die kenbaar te maken en ze te verdedigen. Ik heb weinigen ont-
moet die dit konden en deden. Wijlen onze voorzitter André Steen was de voortrekker en daarna onze 
jarenlange voorzitter ondervoorzitter en quizmaster Guy Decock stonden paraat met onomstootbaar 
sterke teksten.

Ik heb graag geschreven voor Kustreferee; ik kreeg daardoor ook een naam maar niet steeds positief, 
zeker niet bij de ideeënloze kudde schapen. Wanneer ik meermaals het provinciaal comité probeerde 
wakker te schudden met de vraag zwaardere straffen uit te spreken tegenover zij die het de scheidsrech-
ter onmogelijk maakten, werd zelfs gezegd dat ze mij voor het uitvoerend comité zouden oproepen bij 
de KBVB.

Ik heb mijn zeg gehad; geschreven wat ik wilde; gedacht wat nodig was; gezegd wat voor mij noodzakelijk 
was, niet voor mij maar voor het korps, voor onze vriendenkring en de arbitrage in het algemeen. Ik heb 
veel gastsprekers gekend en ermee gediscussieerd tot op de grens en er soms eens  over. Dat gebeurt nu 
niet meer. Iedereen moet gemanierd  zijn (?). Al vlug krijg je nu het etiket dat je ontremd bent. Daardoor 
wist ik dat ik nog steeds op het juiste spoor zat.

Vandaag liggen de zaken anders. Als oude knar pas ik niet meer in het plaatje. Ik wilde iemand zijn en 
ben daar volgens mij in geslaagd. Nu wordt de vriendenkring bevolkt door Mietje en Pietje, Schietje, 
Rietje en Fientje en Lientje enz… Hoe wil je als persoonlijkheid buiten uw vriendenkring gekend zijn als 
je enkel een voornaam als titel draagt. Onderschat mijn stelling niet.

Ik verdwijn als schrijver; niemand zal treuren bij  het verorberen van het bulkvoedsel met een groen 
vlagje. Ik heb het gehad; ik heb gedaan wat ik wilde en bekomen wat ik wou. Met trots mag ik de arena 
verlaten. Velen mogen mij dankbaar zijn en zijn dit ook. Ik heb er velen begeleid en opgepept en naar 
hogere afdeling gepiloteerd en niet alleen van mijn eigen vriendenkring. In de kering is dit van geen tel. 
Er zijn er ook veel die feesten organiseerden en lotjes verkochten. So what? 

Ik blijf in de omtrek en zal mijn vriendenkring niet afvallig zijn. 

Op het laatste ogenblik werd mij nog een prachtige uitsmijter gegund:

De strafschop in Genk tegen Brugge. Strafschop? Steek maar de handjes op. Amusementswaarde 100% 
maar er iets uit leren?

In geen 100.000 jaar strafschop. Niettemin waren de onderrichtingen duidelijk maar helaas niet volledig.

Het kan iedereen overkomen dat een onvolledige opdracht wordt gegeven door de opdrachtgever; ik 
begrijp dat. Eens te meer is gebleken dat goede prestaties leveren als scheidsrechter er niet voor zorgt 
dat je dan een goede leider bent van scheidsrechters in een volgende levensfase. Ik weet niet hoe dat al-
lemaal van boven gestructureerd is bij de scheidsrechters, maar als je je niet laat omringen door mensen 
die je mogen tegenspreken en je je enkel door mensen laat omringen die huilen als het alfamannetje 
huilt, dan mag je niet verschieten dat zulke zaken gebeuren.

Als men daarenboven kiest voor scheidsrechters die niet de persoonlijkheid hebben of die niet willen 
gebruiken om zelf hun beslissing te oriënteren, maar bang zijn voor hun plaatsje of juist het gat in de 
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markt zien om de plaats van 2 van onze belangrijkste scheidsrechters in te nemen, dan wordt je als 
leider van scheidsrechters ook niet geholpen door een praktische hulp. M.a.w. een andere beslissing 
dan eigenlijk theoretisch gevraagd.

Ik herinner mij nog stellig de situatie dat wijlen Adolphe Salembier, toenmalig voorzitter van de PSC 
West-Vlaanderen. de opdracht gaf om ORV te fluiten tegen de doelman wanneer deze laatste met de 
bal kaatste omdat hij de bal op dat moment niet meer onder controle had. Ik was de enige die hem 
heeft durven tegenspreken, nochtans moest ik ook nog naar hogere afdeling, maar iedereen heeft ervan 
geprofiteerd  omdat die maatregel er nooit gekomen is.

Aan iedereen de raad dat ook in je beroepsleven mag praten met kennis van zaken. Als je niet praat, zal 
je wellicht veel geld verdienen maar je zal nooit sturen.

Aan iedereen, stel het goed, goede gezondheid, kijk vooruit, mees mondig en laat nooit op je kop  
schijten. Succes.

DANNY ROOSE - EREVOORZITTER

De KVSOO wil Danny graag extra bedanken voor zijn vele bijdrages voor de Kustreferee die 
graag gelezen werden zowel binnen onze vriendenkring maar ook daarbuiten! 

Bedankt Danny!
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#HUGOBROOS
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IN ‘T KORT
GEEN DAGUITSTAP
Door een gebrek aan inschrijvingen moeten we onze daguitstap helaas 
ANNULEREN! Hou zaterdagavond 18 mei 2019 wel vrij in jullie agenda’s 
want we plannen die avond nog een lekkere barbecue voor al onze leden 
en hun partner/familie op een toplocatie in de regio Oostende. Hierover 
volgt snel meer nieuws. We vinden het uiteraard bijzonder jammer maar 
moeten vooruit. De leden die gratis mee mochten op daguitstap kunnen 
uiteraard ook gratis meesmullen.

#PAVAANZEE
Jullie hebben ongetwijfeld al gehoord van de #PAVAANZEE. De Provinci-
ale Algemene Vergadering wordt dit jaar door de KVSOO georganiseerd 
op vrijdag 30/08/2019. Helpende handen zijn welkom. Sluit gerust aan 
bij de volgende werkgroep op maandag 29/04, of geef ons door als je wil 
meewerken op deze fantastische dag / avond. Onze promotiecampagne 
is alvast op gang geblazen. Je kan het allemaal volgen op Facebook, of op 
www.kvsoo.be/pavaanzee.

BEKENDMAKING WINNAARS 
De “most valuable referee” werd dit jaar geÏntroduceerd. De winnaars 
worden op de laatste ledenvergadering op maandagavond 6 mei  
bekend gemaakt. Daarnaast vallen ook de winnaars van de quiz en pro-
nistiek naar goeie gewoonte in de prijzen! Allen op post!

SPONSORS GEZOCHT VOOR PAV!
Indien u iemand kent die uw favoriete vriendenkring wil sponsoren, in 
het bijzonder voor de Provinciale Algemene Vergadering, kan u steeds 
contact opnemen met iemand van het bestuur via contact@kvsoo.be

Sponsor worden?
contact@kvsoo.be

LAATSTE TRAINING OP 22 MEI
De laatste training staat gepland op woensdag 22 mei. Af-
sluiten doen we al klinked met een drankje en een hapje. 
Tot dan trainen we nog wekelijks op de Schorre van 19u30 tot 21u op 
het  Kunstgrasterrein.
Het afsluitende etentje die eerst gepland werd na de laatste training 
wordt vervangen door de BBQ op zaterdag 18 mei. Binnenkort meer 
info hierover.

MA 29/04 Werkgroep PAVaanZee

MA 06/05 Ledenvergadering

ZA 11/05 Finaledag (Brugge)

ZA 18/05 BBQ (vervanging daguitstap)

WO 22/05 Laatste training

WO 17/07 Eerste training (Schorre)

ZA 10/08 Fysieke testen Amateur 

ZA 24/08 Fysieke testen provincie

VR 30/08 PAV (Oostende!)

Agenda 2018 - 2019        www.kvsoo.be/agenda 
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FINALEDAG 11 MEI
We gaan die beker ophalen in 
Brugge!
De loting is ondertussen achter de rug, zoals jullie welli-
cht al konden zien op Facebook. Eveneens het schema is 
gekend. Onze KVSOO’ers nemen het in de poules op tegen 
Brugge, WASO, Vlaamse Ardennen, Roeselare en Tielt. Een 
stevige poule dus. 

De poule wedstrijden worden gespeeld om 9:15, 10:15, 
11:15 en na de spaghetti om 13:15. Nadien volgende wed-
strijden voor de plaatsing, met (hopelijk) de finale om 16:15.

Volgende 11 namen haalden de selectie:

Jelle Doeven ( Doelman), Richard Doeven, Robbe Doeven, Adnan Hakeem, Joachim Huygebaert, Gino 
Vyvey, Martijn De langhe, Jonas Debruyne, Jasper Vitse, Kevin Debeuckelaere en Noah Helsmoortel.

Ook heel wat supporters gaan mee. We voorzien het vertrek rond 8u aan Bisto van Gogh met een gepast 
ontbijt!

Wil je alsnog meegaan? Contacteer kevin@kvsoo.be !

KVSOO ACADEMY 1.0
Ontdek het op de ledenvergadering van 6 mei!
Veel informatie zullen we dus nog niet prijsgeven. Allen op post dus op de laatste vergadering van dit 
seizoen!
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www.bistrodemolen.be
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#TRAINING
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1) Je hebt op, in voetbaljaren, latere leeftijd de stap naar nationale af-
delingen gezet. Wat waren je verwachtingen op dat ogenblik én, enkele jaren later, had je nog 
steeds dezelfde keuze gemaakt door die stap te zetten?”

Ik heb een goede 2 jaar geleden de stap kunnen zetten naar nationale, op 29 jarige leeftijd. Ik ben de 
voetbalbond hier wel dankbaar voor want in het oude systeem zou dit waarschijnlijk niet gelukt zijn.

Je merkt vooral op dat in de nationale reeksen alles veel professioneler is. Het spel is uiteraard beter, 
maar ook veel sluwer. Als je de stap zet als jongeling naar nationale moet je zeker een bepaalde 
graad van maturiteit hebben, anders ga je onderuit. 

In de laagste nationale reeks, 3de amateur, wordt er ook verwacht dat je om de 2 of 3 weken, in 2de 
amateur een match als assistent scheidsrechter doet. Dit is iets die ik niet zo graag doe, maar ik heb 
wel enorm veel bijgeleerd tijdens deze wedstrijden. Stelen met de ogen zoals ze zeggen.

Ik ben altijd nuchter geweest met mijn ambities. Ik kijk altijd waar ik zit, voel ik aan dat het loopt, dan 
is de streefdoel een stap hoger.

Ik zit nu in mijn 2de volledig jaar in nationale. Vorig jaar heb ik nipt de promotie gemist naar 2de ama-
teur. Hopelijk kan ik misschien dit jaar bevestigen in de eindronde.

2) Wie zijn de beste 3 voetballers die je ooit gefloten hebt ?

Ik heb ooit eens een beloften wedstrijd moeten fluiten van Lierse. Ik vond dit een enorm talentrijke 
ploeg. Een speler die mij toen opviel was Manuel Benson. Enorm technisch en snel.

Andere spelers die mij ook zijn bijgebleven zijn Zaven Yagan & Jeremy Brogniez.

3) Welke accenten leg jij in je besprekingen met je assistenten ?

Goede afspraken zijn zeer belangrijk voor de wedstrijd. Iedereen moet precies weten wat zijn verant-
woordelijkheden zijn en wat verwacht wordt in bepaalde situatie. Ik probeer zoveel als mogelijk te 
laten voetballen tijdens de match. Ik verwacht dit ook van mijn assistenten. Daarnaast geef ik veel 
verantwoordelijkheid in hun zones. 

4) Welke wedstrijd zou je ooit graag fluiten als afsluiter van je scheidsrechterscarrière (en 
waarom ?)

Ik vind de leukste wedstrijden eindrondes matchen met veel volk waar beide teams alles geven.

Een derby is uiteraard ook altijd plezant. Een wedstrijd zoals Wingene-Zwevezele of Gullegem-Winkel 
zijn altijd matchen met dat tikkeltje meer.

HET VUUR AAN DE SCHENEN

In de rubriek “het vuur aan de schenen” krijgt een lid van onze vrien-
denkring steeds 10 vragen voorgeschoteld.  En als toetje mag hij/zij zelf 
iemand anders het vuur aan de schenen leggen …

Bij David Goldberg
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5) Wat verwacht je als ref van een ontvangst voor en na de wedstrijd ?

Ik vind het belangrijkste dat de persoon die de ontvangst doet een aangename gesprekspartner is 
die ons trio een leuke middag of avond bezorgt. Arbitrage draait uiteindelijk ook rond contacten en 
vriendschappen.

6) ) Kan je eens schetsen welke eisen en welk engagement wordt verwacht van een 
scheidsrechter in de amateurreeksen ?

Er wordt uiteraard verwacht dat je in uitstekende conditie bent. Persoonlijk vind ik dit ook zeer belan-
grijk in de arbitrage. Hoe dichter je het spel volgt, hoe gemakkelijker je over fases kan beslissen, maar 
ook verkopen.

Maandelijks wordt er in Gent getraind met de collega’s uit de amateur reeksen. Deze trainingen wor-
den voorzien van een technisch en conditioneel luik.

7) Wat vind je van de nieuwe handsbalregel ? heb je suggesties ter zake ?

Ik vind dat een handsbal duidelijk moet zijn voor iedereen. Speler wil bewust de bal spelen met de 
hand, waarbij geen discussie mogelijk is; Ik zou zeggen keep it simple. Waarom altijd dingen ingewik-
keld maken. Niemand begrijpt nog zulke zaken.

8 ) welke voetbalregels zou je graag aanpassen ?

De regel die volgende jaar aangepast wordt waarbij de speler ook de bal mag ontvangen van de doel-
man in de zestien vind ik goed. Deze regel droeg niks bij tot het spel.

Misschien moet er ook ooit eens nagedacht worden over een regel waarbij een ploeg een aantal mi-
nuten een speler moet missen bij een bestraffing, zoals in het ijshockey.

9) In welke kleur fluit je het liefst (en waarom) welk kleur zou je graag toegevoegd worden aan 
onze uitrustingen ?

Ik heb geen specifieke voorkeur van uitrusting. Belangrijkste tijdens de wedstrijd is dat je een kleur 
kiest welke goed opvalt tegenover de rest en waarbij je goed je assistenten kan zien.

In de Italiaanse competities wordt ook gebruikt gemaakt van roze uitrustingen. Dit is uiteraard een 
kleur dat niet veel voorkomt, wat zeker handig is.

10) Wat vind je de voor- en nadelen van biepvlaggen ?

Ik denk dat ik één van de weinige refs ben in nationale die ‘old school’ arbitreert, zonder biepvlaggen. 

Ik heb  al een aantal keer gebruikt gemaakt van biepvlaggen en het is een handig hulpmiddel. Vooral 
in fases waarbij je een second opinion nodig kan hebben, zoals bijvoorbeeld een strafschopfase.

Misschien wordt er volgend jaar toelating gegeven om gebruik te maken van het systeem met oortjes. 
Dit systeem vind ik nog vele malen beter, daar er ook veel zaken zijn hiermee die die niet met biep-
vlaggen gecovered worden.

RICHARD DOEVEN 
HUISJOURNALIST
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DE KUSTREFEREE

Jaargang 93 - Mei 2019

INHOUD

De leden en het bestuur van de 
KVSOO

BESTUUR

Bart Zeebroek
Jan Boterberg
Kevin Debeuckelaere
Ashly Braeckevelt
Joachim Huyghebaert
Steve De Clercq
Thomas Sanders

CONTACT

www.kvsoo.be 
contact@kvsoo.be 
BE52 7512 0717 9209

LOKAAL

Bistro Van Gogh
Torhoutsesteenweg 601
8400 Oostende

#FORZAKVSOO
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